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Свети Валентин 2020 
 

Потопете се в романтика и спокойствие за празника на влюбените! 
 

                
 

 

Цените са в лева, на помещение и включват: 

 
✓ Нощувка; 

✓ Закуска; 

✓ Изхранване, според избрания пакет; 

✓ DJ парти 

✓ Празнична вечеря 

✓ 9% ДДС; 

✓ Туристически данък; 

✓ Застраховка; 

✓ Wi – Fi; 

✓ Открит/закрит басейн; 

✓ Сауна; 

✓ Парна баня; 

✓ Фитнес; 

✓ Сейф на рецепция; 

✓ Паркинг.  

✓ Наем въдица и стръв;* 

✓ Различни видове масажи процедури*; 

✓ Наем велосипед*; 

✓ Масажен стол;* 

✓ Джага;* 

✓ Билярд.* 

✓ Дартс* 

 

Отстъпки: 

- 10% отстъпка за член кооператори и техните семейства; 

- 10% отстъпка за резервации до 22 януари 2020 година. 

Тип помещение 
1 HB 

(закуска и вечеря) 
1 FB 

(закуска, обяд и вечеря) 

Единична стая – SGL (1 Addult) 128 лв. 138 лв. 

Двойна стая – DBL (2 Addults) 176 лв. 196 лв. 

Апартамент – App ( 2 Addults) 202 лв. 222 лв. 

Дете ( от 6 до 12 г) в двойна стая 35 лв. 41 лв. 

Дете ( от 6 до 12 г) в апартамент 49 лв. 54 лв. 

Доплащане за трети възрастен ( в апартамент) 81 лв. 89 лв. 

Тип помещение 
2 HB 

(закуска и вечеря) 
2 FB 

(закуска, обяд и вечеря) 

Единична стая – SGL (1 Addult) 222 лв. 242 лв. 

Двойна стая – DBL (2 Addults) 308 лв. 348 лв. 

Апартамент – App ( 2 Addults) 380 лв. 420 лв. 

Дете ( от 6 до 12 г) в двойна стая 77 лв. 87 лв. 

Дете ( от 6 до 12 г) в апартамент 95 лв. 105 лв. 

Доплащане за трети възрастен ( в апартамент) 152 лв. 168 лв. 
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Настаняване и oсвобождаване: 
Настаняването в Хотелски комплекс „Релакс КООП“ – Вонеща Вода е след 14:00 до 18:00 ч. В случай на късно 

пристигане, моля, погрижете се да ни информирате предварително, за да бъде запазена стаята Ви.  
Освобождаване на ползваното помещение - най-късно до 12:00 часа. 
При допълнителна уговорка може да се променят часовете на настаняване и напускане. 
 
 Условия за плащане и гаранция на резервация: 
Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден. 
В срок до 3 дни след потвърждение на резервацията се изисква пълно предплащане или минимум 50% депозит.  
Приема се плащане по банков път по сметка на хотелски комплекс „Релакс КООП“ /за резервации, 
потвърдени минимум 3 работни дни преди датата на настаняване/.  
 

Банкова сметка “Релакс КООП” ЕООД 
IB AN: BG21 СЕСВ 9790 1093 6685 00 
BIC: CECBBGSF 
ЦКБ - клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Титуляр: “РЕЛАКС-КООП” ЕООД 
 

Резервации, негарантирани в посочения срок, не се пазят в хотелски комплекс „Релакс КООП“. 
Начинът на плащане трябва да бъде уточнен предварително. 
 

 
Анулация на потвърдена и гарантирана резервация:  

До 21 дни преди датата на настаняване – без неустойка.  

По-малко от 21 дни преди датата на настаняване се заплаща 50% от сумата на потвърдения „пакет“ за резервираното 

помещение. 

Анулация или неявяване без предизвестие по-малко от 7 работни дни преди първата дата на 

резервацията се заплаща сумата за целия престой за резервираното помещене. 

Анулацията трябва да бъде потвърдена писмено от хотелски комплекс „Релакс КООП“. 
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